Regulamin
V Gminnego konkursu pn. „Palemka i kartka
wielkanocna”
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.
1. Celem konkursu jest :
 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
i młodzieży;
 wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych;
 zainteresowanie dzieci rodzinną tradycją związaną z Świętami Wielkanocnymi;
 promocja talentów plastycznych.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Luzino.
3. Prace konkursowe będą oceniane w pięciu kategoriach:
 Przedszkole i klasa „0”;
 Klasa I -III;
 Klasa IV – VI;
 Klasa VII – VIII;
 Osoby niepełnosprawne;
oraz w dwóch kategoriach tematycznych:
 kartka świąteczna;
 palma wielkanocna;
4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie jedną palmę wielkanocną oraz
kartkę świąteczną wykonaną dowolną techniką plastyczną według poniższych wytycznych:
 Palma wielkanocna – praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej
strony. Praca nie powinna być większa niż 50 centymetrów.
 Kartka świąteczna – wykonana na sztywnym papierze o wymiarach 10 x 15
centymetrów. Możliwość wykonania kartki jednostronnej oraz składanej.
5. Zgłoszenie pracy następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do
każdej pracy metryczki (z możliwością odczepienia) o wymiarach 5 x 10 cm zawierającej:
imię i nazwisko, klasa, nazwę szkoły/przedszkola.
6. Z każdą pracą konkursową należy złożyć oświadczenie stanowiące zał. nr 1 do niniejszego
regulaminu. Brak oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem zgłoszonej pracy.
7. Prace konkursowe oceni powołana przez Organizatora Komisja, dokonując podziału nagród
i wyróżnień pomiędzy najlepszymi z nich.
8. Kryteria oceny:
 estetyka wykonania;
 walory estetyczne;
 nawiązanie do tradycji świątecznej;
 pomysłowość i oryginalność;
 samodzielność wykonania.

9. Prace prosimy składać osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca
2020 r. do godziny 15.00. Na adres:
 Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
ul. Ofiar Stutthofu 14
84 – 242 Luzino
Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2020 roku podczas „Wielkanocy na Kaszubach”
odbywającej się w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie
ok godz. 15.00
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
publikacje prac. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w V Gminnym Konkursie
Plastycznym pn. „Palemka i kartka wielkanocna”

Imię Nazwisko autora pracy
Szkoła/ klasa
Tytuł pracy (kartka, palemka
wielkanocna)
Nazwisko Imię opiekuna
Telefon kontaktowy
e-mail

.............................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

..........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Załącznik nr 1

Oświadczenie o udziale w V Gminnym Konkursie
Plastycznym pn. „Palemka i kartka wielkanocna”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Dane kontaktowe
 Adres ……………………………………………………………………………………………………………………
 Nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………
3. Działając jako przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu:
 Niniejszym oświadczam, że zgłoszony projekt kartki konkursowej
i palemki wielkanocnej jest dziełem w/w uczestnika konkursu i nie narusza
praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich.
 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego
postanowienia bez zastrzeżeń.
 Oświadczam, że w/w uczestnik konkursu posiada pełne prawa autorskie do
zgłoszonej kartki i palemki wielkanocnej i przenosi je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do publikacji/ rozpowszechniania oraz oświadczam, że
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej kartki
i palemki wielkanocnej na rzecz Organizatorów na następujących polach
eksploatacji: udostępnienie na stronach internetowych, przekazanie
bezpłatnie osobą trzecim.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym również
wizerunku (np. zdjęcia) związku z uczestniczeniem w V Gminnym Konkursie
Plastycznym realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie pod
nazwą „Palemka i kartka wielkanocna”. Oświadczam, że zapoznałem się
z informacjami przysługującymi mi uprawnieniami wynikającymi z przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE : L z dnia
04.05.2016 nr 119/1) tzw. „RODO”

……………………………………………
(data, miejscowość i podpis)

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Luzinie z siedzibą w
Luzinie ul Ofiar Stutthofu 14.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych realizacją konkursu
plastycznego pod nazwą „V Gminny konkurs na najładniejszą kartę wielkanocną i palemkę”.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o
odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej
samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo jej cofnięcia w
każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie
art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo
ich przeniesienia do innego Administratora.
Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co
do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która
wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami
dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email :
inspektor.abi@gmail.com

…………………………………………………….
( czytelny podpis)

